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Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου του Βασιλείου 
της Σουηδίας (Riksdag) σχετικά με την ως άνω πρόταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αιτιολογημένη γνώμη του κοινοβουλίου της Σουηδίας (Riksdag)

Το Riksdag υποστηρίζει τη θεμελιώδη αρχή περί διατήρησης της φορολογικής κυριαρχίας 
των κρατών μελών.
Το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ εκχωρεί στην Ένωση την αρμοδιότητα να θεσπίζει μέτρα για την 
εναρμόνιση της νομοθεσίας περί του φόρου κύκλου εργασιών, των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης και λοιπών έμμεσων φόρων ή φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον η 
εναρμόνιση αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της σύστασης και της λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
Η πρόταση της Επιτροπής υπερβαίνει τα όρια της απλής εναρμόνισης. Στόχος της είναι η 
δημιουργίας μιας νέας ροής εσόδων, προκειμενου να αντικατασταθούν σταδιακά οι εθνικές 
συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να μετριαστεί με τον τρόπο αυτό η επιβάρυνση 
για τα δημόσια ταμεία. Στο κεφάλαιο με τίτλο «Δημοσιονομικές επιπτώσεις» στη σελίδα 11 
της πρότασης η Επιτροπή αναφέρει τα εξής:
Τα έσοδα που θα προκύψουν από τον ΦΧΣ στην ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν όλω ή 
εν μέρει ως ίδιοι πόροι για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, αντικαθιστώντας ορισμένους 
υφιστάμενους ίδιους πόρους που καταβάλλονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, 
πράγμα το οποίο θα συμβάλει στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης των κρατών 
μελών. Η Επιτροπή θα υποβάλει χωριστά τις αναγκαίες συμπληρωματικές προτάσεις, στις 
οποίες θα περιγράφεται με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ΦΧΣ ως πηγή εσόδων 
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Το Riksdag, όπως και η κυβέρνηση, θεωρεί ότι η διασφάλιση της ευημερίας με την είσπραξη 
και δέουσα χρήση των φορολογικών εσόδων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. 
Μια υπέρμετρα εκτενής εφαρμογή των νομοθετικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης 
μακροπρόθεσμα θα επιφέρει τη διάβρωση της κυριαρχίας των κρατών μελών όσον αφορά την 
τήρηση επαρκών φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση του κράτους πρόνοιας που το 
εκάστοτε κράτος μέλος επιλέγει να παρέχει στους κατοίκους του. Δηλαδή δεν πρόκειται 
απλώς για ζήτημα εναρμόνισης των νομοθεσιών σε έναν τομέα όπου απαιτείται η λήψη 
μέτρων ούτως ή άλλως, αλλά και για μια προσπάθεια αύξησης των εσόδων της ΕΕ στο 
πλαίσιο των ιδίων πόρων της.
Το Riksdag θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής, στην παρούσα μορφή της και με τον 
δεδομένο δηλωθέντα στόχο, δεν είναι διατυπωμένη κατά τρόπο που να θεωρείται ότι συνάδει 
με την αρχή της επικουρικότητας.


